ADATTÁR

Komlovszki Tibor
RIMAY-ADATOK A BICSEI LEVÉLTÁRBÓL
Szilágyi Sándor Ipolyi gyűjteményének a bevezetésében írta: „Az államiratok és levelek
alatt láthatja az olvasó, melyik micsoda levéltárból került elő — amelyik1 darab alatt ilyen
megjegyzés nem áll, annak eredetije Ipolyi családi levéltárában őriztetik." Eckhardt kritikai
kiadásában mégis tizenegynéhány levelet s egyéb iratot kénytelen Ipolyi szövegközlése nyo
mán, mint ismeretlen helyről származókat feltüntetni, mert Szilágyi utalása az Ipolyi-család
levéltárára nem bizonyult helytállónak. Rimay ezen „ismeretlen
helyről kiadott" levelei közül
a bicsei Thurzó-levéltárban hat eredeti misszilist őriznek.2 Az előkerült misszilisek Eckhardt
kiadásának sorszámai szerint a következők: 7. (Bytca, Státny Archiv, 197. fasc. 240. sz.)
18. (202. fasc. 254. sz.), 28. (199. fasc. 33 .sz.), 75. (210. fasc. 4. sz.), 77. (213. fasc. 76. sz.)
és a 88. (216. fasc. 30. sz.). A 18. sz. levél címzését Ipolyi nem közölte, Eckhardt is mint ismeret
lenhez írottat adta ki, de megkísérelte a címzettet Illésházy István személyében meghatározni.
Az eredeti tanúsága szerint Rimay nem Illésházynak, hanem Thurzó Györgynek írta ezt a
levelet. Címzése: Illustrissimo Comiti, Spectabilis item, et Magnifico domino, dono Georgio
Turzoo de Bethlenfalua perpetuo Comiti Aruensi, Pincernarum Regalium per Hungáriám
Magistro, et Sac. Caes. Regiaeque Maiestatis Consiliario intimo etc. Domino patrono mihi
benignissimo.
Rimay leveleinek eredetijeit ismerve, a kritikai kiadás szövegén több helyen igazítanunk
kell, de csak azokat a részleteket idézzük, melyeknél jelentősebb az eltérés, ill. kihagyásokat
kell pótolni. A kisebb eltéréseket, mint pl. Ngdról, helyesen Nagisagodrol, sz., helyesen Szent,
itt, helyesen it, ismét, helyesen esmet, dühösségét, helyesen dihösségét stb. nem soroljuk fel.
A levelek igazítandó részleteit a kritikai kiadás lap-, és sorszámaira utalva közöljük.
Kritikai kiadás

Kézirat
7. sz. levél

237. 1.
3. sor Ngdhoz tartozókkal
238. 1.
2.
igazi
16.
consessussának

Nagisagodnak minden Nagisagodhoz tartozookkal
igaz
conssensussanak
18. sz . levél

252. 1.
3.
lévén
*
11
21.
ostromtták
22.
halódtak
26.
az végeket
29.
Akarám azért Ngodnak tudomására
adnom
30.
37.
39.
40.

szántszándékkal
és jobban
ilyen Ítélettel
tudhassak
1
a

•5*

leszen
novembernek
ostromlottaak
hullottak
az véneket
Akaraam azért Ngodnak magam mentségéért
ez mi zurzauaros es bódult allapatunkot
tudására adnom
szaantszandekbol
es viobban
illien itiletben
tudhattiak

Rimay János államiratai és levelezése, Szerk: IPOLYI ARNOLD, Bp. 1887. XI. I.
Négy Rimay-levélre Ján Miäianik hívta fel figyelmemet.

.
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46.
46.

boldog állapatban
mindenekben.

335. 1.
6. szólva is
8.
élőmbe

bodogh allapatba
mindenekben Nagodnak.
75. sz. levél
szowal is
élőmben
77. sz. levél

342. 1.
1—2. Alázatos szolgálatomot
ajánlom stb.
Kívánván stb.
5.
minden eszében
8.
kiktől
343. 1.
1.
gyűlései
7.
(akar)
8.
keveredett
9.
vezérlésétől
361.
6.
8.
18.

Alázatos szolgálatomot aianlom Nagnak mint
kegielmes Aszoniomnak. Kiwanuan az Vr
Istenteöl bodogh s szerenchekkel bewelkedeö
egesseges eletéét Nagnak
minden reeszében
kikbeöl
giwlések
kelletik
be keweredet
wezérlesébeöl
88. sz. levél
készennis wolna
igiekezem
Vrunkot eö Nagatis

készen itt volna
igyekszem
ő Ngát

A bicsei levéltárban őriznek néhány Rimayval kapcsolatos kiadatlan írást is: így
Thurzó Imre naptárbejegyzését Rimaynál tett látogatásáról (1617 októberében), a Thurzók
egy instructio-másolatát, melyben Rimay, Bory István és más Thurzó-familiáris számára
adtak utasításokat, hogy miként járjanak el Eszterházy Miklósnál a zólyomi javak dolgában
(1619 február), valamint Czobor Erzsébet Rimayról szóló levelét (1620 június).
Thurzó Imre naptárbejegyzése eddig sem volt ismeretlen; Ferenczi Zoltán Rimay
életrajzában Thurzó Imre alsósztregovai látogatásáról írva megemlíti, hogy a főúr elbúcsúzva
vendéklátóitól" beírta naptárába a szíves és nyájas fogadtatást, melyben atyai barátja része
sítette". 3 A naptárbejegyzés szövegét azonban nem közölte.
Az instructio-másolatból kiderül, hogy Rimayt bízták meg 1619 legelején azzal a fel
adattal, hogy a Thurzók familiárisaiból álló küldöttséget Zólyomba vezesse s a zólyomi, vala
mint a dobronai jószágok körül Eszterházy Miklós és a Thurzók (Czobor Erzsébet) között
kirobbant viszályban szerezzen érvényt a Thurzók jogainak. A zólyomi „küldetés" első része
sikertelenül végződött, mert Eszterházy Miklós nem engedte Zólyomba Rimayékat. Az instructio-másolat a sikertelen első kísérlet után újabb utasításokat, ill. érveket is ad Rimayéknak
a vállalkozás megismétlésére.
Czobor Erzsébet levele is kiadatlan. Abban az időben íródott (1620 júniusa), midőn
Rimayra újabb közéleti tevékenység várt Bethlen Gábor oldalán. A nádor özvegye joggal
nem merte Rimayt felvenni a credentionalis levelekbe s helyette másokat íratott be.
Thurzó Imre naptárbejegyzését, az instructio-másolatot, valamint Czobor Erzsébet
levelét betűhíven közöljük.
1.
Thurzó Imre naptárbejegyzése Rimaynál tett látogatásáról 1617 októberében4
Ad prandium veni^n pagum Sztregovani ; Ante prandium egi compatrem filiolae Generosi
Domini Johannis Rimai ; quita (quae?) in Sacro Baptismate nomen Maria accepit ; hanc
diem totam ibidem apud eudem Dominum Rimai exegi ; qui (?) me una cum tota mea aula
quam familiarissime ; et humanissime; addo et hospitaliter tractavit.
» Thurzó Imre Rimay lányának a keresztelőjére ment Alsósztregovára (ő volt a keresztapa). 1617.
október 8-án érkezett és másnap már íolytatta útját. A látogatásról 1. KTJBINYI MIKLÓS: Thurzó Imre Bp,
1888. 41 - 4 2 . és FEBBNCZI ZOLTÁN: Rimay János, Bp. 1911. 129.

4
Bicse, Állami levéltár, 225. fasc. 6. sz. a szeptemberi és az októberi naptárlapok közötti, bejegyzé
seknek hagyott második és harmadik lapon.

484

2.
Instructiók Rimayék számára 1619. február 13-án5
Instructioiok Rimay János, Bory Istuani, Beniczky Imre es Rutthkay Mihali V[ra]meknak,
hogi tudnyllik mint kölliessek procedalniok Eszterhass Miklós V[ram]nal, nem obstaluan,
ha az megh neuezet Zolgaink közöl ualamellik ott nem lenneis.
Minthogi a Zoliomy es Dobraniuai jószágnak eppen es igazan, fele az nemzetes Naghos Priny
Borbalia Asszonit illet, es utanna az töb atjafiakat, ugimint Batjam Czobor Mjhaly Vram
Ariuaiual, es Wesszeleny Istuan Vr giermekjuel, engemet is. Eo kegme, az fölleb megh neuezet
Priny Borbalia asszoni hagiaszabol, a mint ö kegnek ky nekem szerelmes asszoniom Aniam,
leuelet bizonsagol im exhibealtatom, iambor Zolgaimoth Rimay János es Bory Istuani Vramekot el kwldöttem uolt hogi a Zoljomi Varban be mennienek, a mint mégis czelekedtek,
es el mentenek. De nem tudom honnét inditatuan, Essterhass Mjkloss V. es az ö kegme hazasztarsza, az en Zolgaimnak, Asszoniom Aniam ö kegme paranczolatja ellen, az varban mene
telekre szabadszagot nem adtak, s megh sem engettek, noha az mostani Zoljomy Porkolabis,
énhozzám, es a föllieb meg ielentett töb atjaf jakhoz, hittel sinten oly kötelesz, mint Esszterhass
vrhoz, auagi az ö kegme hazasstarssahoz. Minthogj azért en nem magamtol, sem nem idegen
Jószágába keöldöttem uolna iambor Zolgaimot, hanem az en szerelmes asszoniomnak Aniamnak akaratjából a mint az ö kegme leuele elegendő bizonszagh, az ö kegme után, engemet es
az teöb attjafiakot illetendő Jószágban, nem lehet elegendő modgia, es igasshaga ahoz Esszter
hass Unak, hogj ö kegme asszoni Aniam hágiasabol boczatot Zolgaimnak az varba
be meneteleket meg ne engedgie, holot az en szerelmes asszoniomot Aniamot es
ö kegme után uelem az meg ielenth atjafiakot, ualamig le nem teszik a summát, szinten ugy
illet a Zoljomy es Dobraniway Joszag, minth Esszterhass vrot, es az eo kegielme hazostarsat,
a melljet eröset az Porkolábnak en szamomra ualo Esskwuesseis. lm azért esmeg Zolgaimot
expedialtam ezen dologban. Keuen ö kmet Esszterhass vmot, ily igaz es melto dologba ö
kegme ne légien ellentarto, hanem Zolgaimot hadgia
be boczatani, es ot lenni az varban,
(hodgi... az Ingo marhabul alo kis marhat az.. .5Ű6 az Varba van es az Jószágban asszoniom
Aniam eö kgnek hadgiasa szerint en el hozhassam.) holot nem adót ö kegnek senkj arra szabad
meltoshagot, hogj a summának le tétele nekiül a Jószágból, az en Asszoniomot Aniamoth
es ö kegme után, engem az atjaf jakat el rekesszen ; hiszen en nem Esszterh v. reszet, hanem
Asszoniom Aniam reszet, kjt ha Isten az arniek világból magahoz ueszen, engem es a töb
Atjafjakot illet, foglalom el es birnys akariuk, a Summának meg adaszaig.
Anno 1619, 13 February.
En iambor es fö Zolgaimot Asszoni Aniam ö kegme paranczolatjara kwldöttem uolt oda,
hjolot a Jószágnak fele Asszoni Aniam kegmeje, es Országunk töruenie, es szokása ellen, es
az Bechy uegezessnek ellen ezt, nem chelekedhette uolna, kjt en nem kjcziny gialazatnak
es hatalmaskodasnak tartok, mert tudgia ö kegme, hogi az Bechy uegezesnek 12. Artjculusaba
az uagion irua, hogi Zoljom es Dobroniua az ö fölsege az my kegielmes vnak Czaszarunknak
es kiraljunknak Inscriptjoia szerint Deroffy vraknak, Asszoniomnak Aniamnak, s azon
képpen az ö kegme maradekjnak uissza adassék. Azért ö kegme mind a Bechy uegezesh szerent
s mind Országunk töruenie szerent, abban ellent nem tarthat.
3.
Czobor Erzsébet levele Thurzó Imrének 1620. június 18-án7
'216. fasc. 42. sz.

Keöszeönötemnek es annyay szeretetemnek ayanlasa vtan, az Vr Isten édes szerelmes fiam
sok Jokal io egesseghel aldgion megh.
Mitt iryon énnekem Beniczky Imreh Vr édes fiam im a leuelet oda küldöttem, hogy erthed.
En Rimay Uramath nem mertem be irattny az Credentionalis leuelekben, mert felek attul,
hogy azomban eö Kgmet Valahowa el ne köldgjek, es a miat valami fogiatkozás ne essek dol
gomban, hanem Chuthy Gaspar es Beniczky Imreh Vramekat rendeöltem es beis Írattam
s
Uo.
50

213. fasc. 2. sz.
Két szó olvashatatlan.
« A zárójelben szereplő rész a kézirat margóján lévő betoldás.
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az Credentionalis leuelekben, maga keppeben. Az leueleket im oda kültem, lássatok édes
fiam, ha szükségh presentalny eöketh, wagi ne? Ezel tarchion meg Isten sokaigh Jo egessegben. Datum ex arxi Zólyom die 18 Juny 1620.
Az te Jo akaró anyád
Migh ell.
Az nehay tekentetes es Nags Groff Thurzo Gyeorgy
Vrunk, Magar Orszagh Nador Ispanianak megh hadgiot
Eozwedgi
Czobor Erzebeth mp.

Kaposi Márton—Kovács Sándor Iván
ROZSNYAI DÁVID KIADATLAN KÉZIRATOS IMÁDSÁGA
Rozsnyai Dávid, az „utolsó török deák" Napló-jában „Anno 1661 d i e . . . julii" kelte
zéssel felsorolja „az ládájában lévő kevés egyetmásocskája számának rendit", és különféle
pénzösszegeinek, ruhadarabjainak számbavétele után megjegyzi: „Ezeken kívül vágynak az
könyvek."1 Könyvtáráról ez az egyetlen szűkszavú tudósítás maradt fenn, maguk a könyvek
szétszóródtak. Jegyzékük ismeretében bizonyára érdekes következtetéseket vonhatnánk le
műveltségét, érdeklődési körét illetően, hisz annak a két könyvnek kapcsán is sok újat mond
hatunk róla, melyekről bizonyítani tudjuk, hogy az ő tulajdonát képezték.
1.
Valószínűleg az övé volt Balassi és Rima y Istenes Énekeidnek azon kiadása, amelyből,
1662. december 11-én Na/j/ó-jában másolta és saját szerzeményének tüntette fel Rimay János
négy és Szepsi Csombor Márton tizenkét sorát. Dézsi Lajos Horologium Turcicum kiadásának
jegyzeteiben ugyan utalt már erre,2 azonban nem 3 tudta, hogy az Ifjúságom vétke gyakran
jut eszembe... kezdetű ének Szepsi Csombor műve és nem hívta fel kellően a figyelmet az
érdekes szövegváltozatokra. Ha ugyanis megbízhatunk Rozsnyai másolatának pontosságában,
akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az Istenes Enekek-nék vagy a Solvirogramféle, vagy egy 1662 előtti, eddig szintén lappangó kiadását használta, mert az alábbi szövegválttzatokat Eckhardt Sándor Rimay-kiadása nem ismeri:
ROZSNYAI MÁSOLATA:*

RIMAY; 5

Igaz Isten kinek nagy hatalma felnőtt,
Irgalmas oszlopa tőból még ki nem dőlt,
Vigasztald fejemet ki bubán forrott s főtt,
Küld el is fecskédet, hadd lássak jobb időt.

Kegyes...
S irgalma...
...

jó...

SZEPSI CSOMBOR: 6

Nem volt a világban senki vétek nélkül,
Ki az természetnek lőtt rendeléséből,
Ki nem vétett volna erőtlenségéből,
De gyógyulást is vött tetőled Istentől.
Amaz álnok kigyó megcsalá Ádámot,.
Fényes palotából kihozd Dávidot,
Bűnre ösztönözé bölcs eszes Salamont,
Te engedelmedből nekem is árthatott.

...
...
...

ez...
erőtlenségből...
czak tőled...

. . . le hoza. . .
...
kénszerite....
...
mindenkinek...

1
Rozsnyai Dávid, az utolsó török deák történeti maradványai. (Kiadta: SZILÁGYI SÁNDOR. Mon,
Hung. Hist.
I I . oszt. V I I I . k. Pest, 1867.) 266.
2
Rozsnyai
Dávid: Horologium Turcicum. (Kiadja: DÉZSI LAJOS. Bp. 1926.) 250.
3
Vö. HARSÁNYI ISTVÁN: Balassa Istenes Énekeinek függelékében közölt két ének szerzője. I t K . 1924.
131 - 1 3 2 . és KOVÁCS SÁNDOR [IVÁN]: Szepsi Csombor Márton versei. ItK. 1958, 7 0 - 7 6 .
« Rozsnyai. . . történeti maradványai, (id. kiadás) 2 6 6 - 2 6 7 . A másolat a következőképpen cseréli
f el Csombor versszakainak sorrendjét: 9., 10., 7.
s
Rimay János Összes Müvei, (összeállította: ECKHARDT SÁNDOR. Bp. 1955.) 80.
« SZHPSI CSOMBOR MÁRTON: Europica Varietas. (Kassa, 1620. RMK. I. 500.) 399 - 4 0 0 .
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Bocsánatot kérek tőled mindenekről,
Kikkel megbántottam neved hitetlenül,
Emlékezzél Uram régi kegyelmedről,
Mely által kivitted szentit sérelmekből.

. . . meg sértettem...
...

szentid...

Scripta per me Davidem
Rozsnyai m. p. Anno 1662 11. decembris.
2.
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Irodalomtörténeti Intézetének
Könyvtára őriz egy 1612-ből való Lobwasser-féle zsoltárkiadást (leltári száma: VI. a. 4619.),
amely szintén a Rozsnyai Dávidé volt. A 12r. nagyságú kötet eredeti címlapját az elülső kötés
tábla belsejére ragasztott másolat helyettesíti: PSALMI j DAVIDIS j
METRORYTHMICIj
ad j Ambrosij Lobwasseri j melodias con /cinnati / (kép: a hárfázó Dávid) / APVD PALTEN IVM
IN j FRANCOFVRTO VENA-LES. MDCXII. Ugyanitt más tulajdonosokra
vonatkozó
bejegyzések
is találhatók: Michaelis C. Czuzi Anno Do[mi]ni 16H1 és Paulus Szécsenyy
8
783Ő. A könyv 3 16 -f 1—824 11. + 5 sztl. levelet + 4 üres levelet tartalmaz; e hátsó
üres leveleken Rozsnyai sajátkezűleg írott ismeretlen imádságát találjuk, melyet Nándor
fejérvárt vetett papírra 1664. február 8-án.
Mint tudjuk, Rozsnyai 1663-ben Segesvárra ment, hogy a fejedelem szolgálatába
álljon, s Gilányi Gergely és Veresmarthy Gáspár közbenjárásának eredményeként hamarosan
Apafi „török deák"-ja lett. Törökül ekkor még nem tudott, ezért indult még ebben az évben
Daczó János főkövettel Temesváron át Nándorfehérvár felé, ahol egy kerülő utazás után
hosszabb ideig megmaradt, hogy elkezdje a törÖk_nyelv
alapos tanulását. December 11-én
9
hozzá is fogott, „estve késő írván le az A-B-C-ét."
" 1664-ben indult Törökországba, ebből az
10
alkalomból írta a következő szép imádságot:
[íjA. levél] „Nemes Erdélly Országnak Fejedelmétűl, az Méltóságos Apafy Mihálly
Urunktól Eö N[agysá]gátul; Törők Deaksagnak tanulására TŐrők Országban kűldettetett
Rosnaj Dauidnak I[ste]néhez való alázatos méltó Könyörgése.
Izraelnek szentsége, minden könyörületességnek es irgalmasságnak kimeríthetetlen
kut feje, en minden vétkeknek cselekedetivel megh ferteztetett bűnös, ki minden napia [IjB.
levél] imban ugy uztam az bűnnek áriában, mint az hal az vizben, mert nem maradott az en
álnoksagim miatt az te szentséges paranczolatidban csak egy czikkellyis szegetlen, nagy alázatossan szivemnek toredelmessegével iárulok kegyelem nyerésért diczosseges szined eleiben,
esedezvén legh elsőbenis Felségednek, ne fordicz el tőllem bűnben borult gyarló bűnöstől
k[e]g[ye]lmes szemeidet, hanem szivem [ne]k gyarlóságom sze[2jA. levéljrént való megh
szaggatását, vegyed io illatú kedves áldozatul, mint az Dauidnak az teszolgád[na]k bűnein
való sirankozásat. Tovaba könyörgök felségednek, tekincz szerelmes Fiadnak elégséges bűnei
mért való áldozattyára, s, sok titkos es nyilván való undok vétkeim [ne]k melto jutalmat az
te igassagodban ne őncz az en kebele[m]ben, mert Ur[am] ha en velem örőkke perlesz megh
nem alhatván te előtted halállal halok megh, kiczoda emlegeti penigh Ur[am] az te diczossegedet az halálban. [2/B. levél] Küld el tehát az te szent Lelkedet én hozzam idegen Országra
«1 adatott Josefnek k[e]g[ye]lmes Vezéré, ki foglallya el lelkemet az lelkiekben való buzgolkodásra, szentéllyé megh szivemet azoknak megh gondolasara, az mellyekben az te diczösseged forogh, vilagosicza elmemet azoknak megh fogásara az mellyekben te gyönyörkődöl.
Végezetre könyörgök, tekincz mégis az igassagnak érdemes áldozattyára, s ne taszicz [3/A.
levél] el szent szined elöl testi szükségeimért való esedezésemet is, nyujcz ki k[e]g[ye]lmes
kezeiddel azok felöl való kívánatos válaszomat, azok közül az melljek teneked diczöségessek
nekem idvessegessek azokat szenteld megh, többi között penigh ez mostan szent nevedben
nagy remenséggel fel vött hivatalomat bűneimért te tolled melta[n] ramtámasztatott ellenségim[ne]k örömökre ne szégyenicz megh, hanem inkab sokak[na]k reménsége felett iri/"3/ß.
' Talán
1639-ben született Csúzi Cseh Jakab apja volt.
8
Valószínűleg azonosítható Széchenyi Pál (szül. 1789.) katonatiszttel, aki a politikai irodalom terén
is tevékenykedett. (Vö. NAGY IVÁN: Magyarország családai. X. k. Pest, 1863. 525.) Nem lehetetlen, hogy a
Budapesti Pedagogium Könyvtárából Szegedre került könyv valamikor Batsányi Jánosé volt; ez a törzs
anyag ugyanis sok Batsányi könyvtárából származó kötetet tartalmaz, s tudjuk, hogy a költő érdeklődött
Rozsnyai munkái iránt. Erről Rozsnyai Erdély országnak történetei c. kéziratán olvasható megjegyzése tanús
kodik: Donavit conquista Camerae Aulicae Vienensis Batsányi Ioannes. (OSZK. Fol. Hung. 91.)
9

ROZSNYAI DAVID: i. m. 317-337.

10
A szöveget betűhíven közöljük a régebbi betűtípusok következetes átírásával, szögletes zárójelben
oldva fel a rövidítéseket. Arról, hogy a szöveg Rozsnyai kézírása, a 8. jegyzetben említett kézirattal való össze
vetés útján győződtünk meg.
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levéljgyim megh czafoltatasara, szivemnek lelkemnek nagyob indulatú hozzad való teresere
boldogiczad aid megh Ur[am] kezdetit, aid közepit, de mind ezek felett szenteld meg végit,
ted örvendetessé énnekem, de ugy hogy soha az világiakat az mennyeieknél fellyeb ne beczüllyem, hanem követhessem az te segiczeged által tisztem szerent való hivatalom ugy hogy az
te di[4/A. levél Jczosseged mindenkor előttem forogion. Tericz megh Ur[am] rövid időn édes
el hagyott hazámban hogy annak, az ö regi bekességéb[en] szolgálhassak hűségessé [n]:
Mellyböl mindenek[ne]k előtte következzek szent nevednek diczireti tiszteleti, szegény bűnös
lelkem [ne]k iövendöben igazulasa, itt ez világon sok helyeken, de kivalkeppen szegény (ostorozásodat bünejert meltan szenvedő) hazamban czak nem vegsö pusztulásra jutott vitézkedő
Ania/"4/Bievé/_/szentegyházaidnak vékony állapotom szerént való szives elö mozditasokra,
felebaratim[na]k hasznokra, szamtala[n] szegénidnek hűséges safarkodásokra. Halgas megh
az Jesus Christusert alkalmatossá tevén diczösseged[ne]k terjesztésére, hogy teis ez kicziny
eszközben vége nélkül, enis te benned őrvendezve[n] örökké élhessek. Amen.
My Atyánk. &.
Irta [m] Nándor Fejervaratt
8 Febr[uarii] A[nno] 1664 mp."
Rozsnyai imádsága mindenekelőtt stílusa szempontjából érdemel figyelmet. Nyomát
sem találjuk benne annak a korra jellemző,
Bán Imre által találóan „nyelvi habarcs"-nak
nevezett latin-magyar keveréknyelvnek,11 melynek legszélsőségesebb példája éppen a Horologium Turcicum. Szinte feltűnő arányosan szerkesztett, pompás körmondatainak magyar
sága (egyetlen latin szót sem használ!) és az érzelmek Őszinteségének, tisztaságának kitűnően
megfelelő formai tökéletesség.
*
Az egész imádságon végigvonuló bűnbánat és bűnbocsánat-gondolat bizonyára az
Istenes Énekek hatását mutatja, az „undok vétkek" emlegetése talán Balassiét, az alábbi so
rok pedig —'„.;.... mert Uram ha en velem örökké perlesz megh nem áthatván te előtted
halállal halok megh . . . " — Szepsi Csombor Márton említett énekéét :
„Meri ha Uram velem, mint szolgáddal perlesz,
Nem alhat meg feiern..."12
Az imádság, mely fontos adalékul szolgálhat Rozsnyai próza stílusának és forrásainak
vizsgálatához, új oldalról mutatja be a Horologium Turcicum íróját; áradó őszintesége és tiszta
magyarsága Pázmány imádságaira emlékeztet.
Sándor László
KISS JÓZSEF FINCZICZKY MIHÁLYHOZ INTÉZETT LEVELEI
Mint ismeretes, az orosz irodalomnak magyar nyelvre való fordítása hosszú ideig a
német és francia nyelv közvetítésével történt. A múlt század 60-as, 70-es éveiben azonban
fordulat állt be ezen a téren. Ez idő tájt kezdte meg ugyanis fordítói munkásságát Fincziczky
Mihály ungvári műfordító és folklorista, aki Gogol, Turgenyev, Szollogub és több más orosz
író műveit, az addigi gyakorlattól eltérően közvetlenül eredetiből ültette át magyar nyelvre.
Kiss József mint a Képes Világ szerkesztője tüstént felfigyelt Fincziczky úttörő mun
kásságára, és egykori középiskolai önképzököri együttműködésükre utalva, felkérte, lépjen
mint műfordító lapja munkatársai sorába.
Fincziczky Mihály (1842—1916) fordításai — sajnos — nem időállóak, nyelvi, stiláris
szempontból sok kívánnivalót hagynak hátra. Ám az akkori időkben feltétlenül hasznos szol
gálatot tettek, serkentőleg hatottak másokra, és lökést adtak az orosz eredetiből való fordítás
folyamatának szélesebb körben való megindulásához a magyar nyelvterületen általában.

11

Bis

IMRE: Apáczai Csere János. (Bp. 1958.) 3 8 6 - 3 8 7 .
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A nemrég előkerült és Medriczky Milán, ungvári tanár birtokában levő 8 levél tanúsága
szerint Kiss József nagy súlyt helyezett Fincziczky közreműködésére és barátját állandóan
munkára ösztökélte. A levelezés 1870. december 20-án indult meg, az előkerült anyagból
azonban nem tűnik ki, hogy a kapcsolat meddig tartott, és hogy összesen hány levelet írt
Kiss Fincziczkynek.
E levelek nemcsak azért értékesek, mert Kiss Józsefnek az orosz irodalom iránt meg
nyilvánuló rokonszenvéről és nem lankadó érdeklődéséről tanúskodnak, hanem azért is, mert
számos olyan vonatkozása van, melyek a költő magánéletére, nézeteire, munkastílusára stb.
vetnek fényt.
Alább időrendben közöljük az említett nyolc levél teljesen betűhű szövegét.
1.
KISS JÓZSEF
a
„KÉPES VILÁG"
szerkesztője
Igen tisztelt Uram!
Az egri napok emlékére szeretnék hivatkozni, hogy mint ismerős kopogtatva ajtaján, barát
ságos fogadtatást eszközöljek ki soraimnak, önnek emlékeznie kell reám. Ugy hiszem 62-ben
volt. önképző kört alakítottunk s Ön volt par force kritikusunk. Ha eszembe jut, mily lel
kesedéssel gyűjtöttem össze verseimet s mily beható tárgyilagossággal bírálta Ön — mily
komoly színt viselt az egész komédia: még most is örülök neki. ö n t a komoly törekvés jel
lemezte már akkor is, mintha 17 éves korában már Kisfaludy-társasági tagságra aspirálnia
én — indokolatlan keserűséget táplálva, már akkor is „Zsidó dalokat" próbálgattam írni.
A költőknek jó emlékező tehetségüknek szokott lenni, önnek minderre emlékeznie kell. És fel
téve, hogy mégsem — akkor kérelmemet következőkép fognám formulázni:
T. Fincziczky M. úr hajdanán buzgó munkatársa volt a „Képes Világ"-nak legyen az
új szerkesztőség alatt is támogatója ennek a kis lapnak, annál is 1inkább, mert az új szerkesz
tőnek e támogatásra, nagyobb szüksége van, mint az előbbinek.
Komócsinál2 van egy ön által beküldött Gogol féle beszély, mely divatlapba kevésbbé
alkalmas. Beleegyezésével e beszélykét átvenném, de hogy őszinte legyek, ezt nem szeretném
betudni.azon közreműködésbe, melyet ö n — mint remélni szeretném, nem fog visszautasítani.
Ön, ki ismeri a „Korona" és „Kámon"-beli fiatal óriások, e szellemi demi-monde
pöffeszkedő gőgjét— meg fog érteni engemet, hogy miért fordulok örömestebb azon írókhoz,
kik vidéken laknak s annál inkább meg fogja bocsátani nekem, hogy jogczimet kerestem, isme
rős gyanánt tolván fel magamat.
Postára tétettem a „K. V." első füzetét, ha szívesen veszi — a többire is beíratom.
Becses sorait őszinte örömmel várva
maradtam
tisztelője
Pest decz. 20. 870
Kiss József
2.
KISS JÓZSEF
a
„KÉPES VILÁG"
SZERKESZTŐJE
Tekintetes Finczitzky Mihály Űrnak
Ungvártt
Igen tisztelt uram!
Kétrendbeli leveleire' csak most válaszolhatok. A késedelem mindenesetre engem érint kel
lemetlenebből, de sietek a tárgyhoz szólni. Mindenekelőtt második levelében kijelentett aján
latára 3vonatkozólag válaszolom, hogy — olvasóim megelégszenek Turgeneffel második kéz
helyett harmadik kézből: az az németből kifordítva. (Hogy el ne felejtsem: Ágay a „Magy.
1

Vértesi Arnoldnak, aki 1866. április 1-től 1870 őszéig szerkesztette a Képes Világot .
* Komócsy József (1836 -1894) költő, a Hírmondó szerkesztője.
* Az „a" névelő keresztül van húzva.
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és Nagyv." szerkesztője4 kéri, hogy említsem Önnek, miszerint, szívesen fogadna öntől
kevésbbé ismert orosz írótól kisebb terjedelmű beszélyt. ő nálamnál tetemesen bővebben
'fizethet s a fáradságon kivül a könyvek ára is vissza leend téritve.) Tehát kérem, nyilatkoz
zék, mennyit kivan az érintett beszélyért. Mint látja, én egyenes ember vagyok. Egyenes és
őszinte. Őszinteségemben el nem hallgathatom, hogy első levele kellemetlenül érintett. Nem
volt czélom öntől nagyobbszabásu dolgot kérni, egy-két hasábos czikkel, egy két orosz nép
dallal neve aláírásával nem vettem volna oly túlságosan igénybe éjeit, hogy meg ne fizet
hettem volna az örömet, lapomban olvashatni a serdülő, közlékeny ifjúkorban szerzett barát
nevét. Isten őrizzen, mintha én átvirrasztott éjei és fáradalmai gyümölcséből potyázni
akarnék, vagy a „szerkesztők módjára", mint írja, „rászedni" valakit.
Nem, ön nem gondolhatta azt a levelet úgy, a mint írta. Keményebben ütött ki amit
írt — mint a mint gondolva5 volt. Ön higgadt férfi, vallja be magának: fel volt jogosítva rá?
— A Gogoly féle beszélyt a héten hoztam el Komócsytól. Elolvastam. Tulajdonkép két
novella, legszebb benne Newsky-vonal leírása. Honorálni ezt nem honorálhatom. Rendel
kezzék vele. Visszaadjam Komócsinak vagy elküldjem önnek. A fáradságot nem sajnálom.
Ha a másik novellát illetőleg megegyezhetünk, örömömre fog szolgálni, ha a fordító nevét
min-(den)6 számban a czim alá bigygyeszthetem.
Engedje ön, hogy Őszinte örömömet kifejezhessem még egyszer, hogy ismét találkoztam
valakivel, kivel egy üdébb, reménygazdagabb korban ugyanazon forró lelkesült törekvés
áthatott, egyugyanazon melegség, dicsvágy, ábránd hevített, önt kijózanította a kor, engem
is, de az nem zárja ki, hogy legalább visszapillantásban a régiek ne legyünk. Szemfájásom
van néhány hét óta, nem szabad sokat írnom. Tehát válaszát! Turgeneffre a föltételeket.
önnek kezet nyújtva
tisztelő barátja
Pest 1871 Febr. 11.
Kiss
3.

KISS JÓZSEF
a
„KÉPES VILÁG"
SZERKESZTŐJE
Tekintetes Fincziczky Mihály Űrnak

Ungvártt.
Igen tisztelt barátom!
Ha hanyag levélíró vagyok is, annyit tapasztalhatott, hogy a menynyire oly iranyu lap kere
tében, mint a „K. V." reclamot lehet csinálni, ezt megtettem, tehát a jóakarat nem hiányzik
nálam. Ez mentség akar lenni, bár oly beteges, folyvást chininnel élő, köhögős, nyavalyás
embernél, mint én vagyok, a sietség oly természetes, oly megbocsátható valami. Az én életem
lézengés, nyomorgás! A mit elérni törekszem, sohsem érem el — én szegény, nagyon szegény
ember vagyok! — Elég. Lássa ez a hangulat teszi^ tönkre verseimet, melyeket aztán szépecs
kén sorra elégetek, mielőtt napvilágot látnának. És ez jól van így. Darwin követője vagyok,
pedig az ő tana — egy nagy jogot tagad meg tőlem: az élhetés jogát. — Térjünk a közös
ügyünkre. Az Ön által felajánlt beszélyt7 Szépfaludy8 „A földes úr leánya" czímmel fordí
totta le a „Magyarország'! számára, hol ép most folyik. Pech! Én jobban sajnálom, mint
Ön. Azonban alkunk áll és ön szíves lesz egy másik, hasonló érdekes beszélyt keresni s nem
kételkedem, hogy talál is. — A Gogol-féle rajzot, mely lapomban megjelent, Német Ignácz?
az istenben boldogult „Esti lap" nyomdásza fordította és pedig Lippert „Nordisches Novel
lenbuch" ez. beszélygyüjteményéből. Fölöslegül kéziratából is mellékelek egy darabkát.
A fordítás elég ügyes. Kielégítette Önt? — Ha a „Newsky Prospect"-te talán gyűjteménye
második kötetébe akarja felvenni és még nem késő,azonnal elküldhetem (magától értetik:
kellő kárpótlás mellett, mert hisz szives volt nekem ajándékozni.) Én Gogol kevésbbé sikerült
müvei közé sorolnám.
4
Ágai Adolf, a Magyarország és Nagyvilág című
6
Gogol A N yevszkij-proszpekt című elbeszélése.
6

képes hetilap szerkesztője 1870 — 1880 között.

A másod ik szótag (den) a szóátvitelnél kimaradt.
' Nyilván Pu skinnak: A kapitány leánya című elbeszélésre utal.
"Szépfaludi
Örlősy Ferenc (1845 — 1906) író és műfordító, a Máramarosj Lapok szerkesztője.
9
A levélben alá van húzva.
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Miről írjak még önnek? — Nem tudom. Ügy hiszem, elmondtam mindazt, mit tudni
kivánt Ön. És egy ügyvédnél — még ha poéta is — úgy hiszem, ez a mérvadó. Örömmel és
őszinte várakozással nézek kilátásba helyezett látogatása elé; fogadja baráti kézszoritásomat
és emlékezzék meg olykor a „Képes Világról", melynek igen hálás olvasó köre van.
Önnek
igaz barátja
Pest 1871 jun 8.
Kiss
4.
KISS JÓZSEF
a
„KÉPES VILÁG"
SZERKESZTŐJE
Szeretett jóakaró barátom!
Örömmel hallottam, hogy ön négyheti kúra után oly üdén és épen tért haza a porczellánedény
hazájából, hogy akár egyenesen templomba, illetőleg esküvőre, már mint saját esküvőjére
mehetne. Körülbelül magam is úgy jártam, csakhogy nekem hat hétre volt szükségem; Mint
egy másfél hete, hogy itthon vagyok s a szerkesztési gondok terhét újra viselem. Szeretett
rokon! Az a költői beszély, melyet ön nagylelküleg nekem szánt, annyira szívemen fekszik,
mint az a másik,
melynek lefordítását Ön oly jó volt megígérni. Ha kezeim közt lenne a
Költői beszély,10 szeretnék reklámot csapni mellette az előfizetési felhívásban, melyet holnap
fogalmazni fogok. Mit csináljak? írjon ö n nekem útjáról, éleményeiről, tőlem a „Kókai hetikrónika"
holnapi számában lesz ilyesmi. És most isten Önnel és terveivel. A l i . kötet novel
lát 11 nem küldték be. írjak róla valamit? — Válaszát várva
Pest 187^ Aug 29,
Losoncziné szomszédasszony üdvözli Önt.

őszinte híve
Kiss József

5.
„KÉPES VILÁG"
SZERKESZTŐSÉGE

Pest, decz. 24 1871

Szeretett barátom!
Könyvárusomat mintegy két héttel ezelőtt megbíztam, hogy lepje meg Önt Arany összes
költeményeivel. Utólagosan megköszöntem, hogy késleltette az elküldést. Azt hiszem Krisztkindlinek igen alkalmas s hogy a legjobb időben érkezett meg. Ne csodálkozzék barbár hall
gatásom felett, én mindig beteg vagyok, az írás nemcsak hogy terhemre van, de fáraszt, ki
merít, ha egy fél óráig írok két órát kell pihennem utána. Szerkesztőnek tűrhetetlen állapot!
Ön fölfogja, hogy ily körülmények közt, egy földi javakkal nagyon is mostohán ellátott szer
kesztőnek mily jól esik az ön önzetlen szives ajánlata! Isten látja lelkemet, én ingyen munka
társak fogásában vajmi ügyetlen vagyok. És higyje el, kinek szívében, mint nálam, az iro
dalom iránti tiszta szeretet lángja ég, az ingyen munkát csak vonakodva fogadhatja el. Reális
korunkban kell, hogy minden munka megkapja díját. És szomorú fényt vet irodalmi viszo
nyainkra, hogy még első rendű lapok is, a hol csak lehet, megvonják a dijt.— Ön ifjúkori
emlékeink,nevében akarja irodalmi munkásságával lapomat emelni — fogadja baráti köszö
netemet. Ön nem szorult az irodalomra, Öntől ezt elfogadnom szabad. — A m i az igért Turgeneff-féle beszély elmaradását illeti, kérem, írja meg Turgeneff életrajzát és abban
írja meg
az elmaradás okát is. Ugyanazon számban megkezdjük a Sollogub-féle novellát12 is. — Lapom
10
l

A levélben az első és a második szó fele alá van húzva.
í Fincziczky fordításában „Orosz beszélyek" címmel két kötet orosz elbeszélés jelent meg Ungvárott
1871-ben. Az első kötet Ivan Turgenyev: Az első szerelem, Nesztxr Kukolnyik: Ivan őrmester, Vladimir Szollogub: Vasúti élmények, a második kötet Alekszandr Puskin: Hóiorgeteg, Ivan Turgenyev: Aszja, Vladimír
S zollogub: A hercegnő, Nagyvilági életkép című elbeszéléseit tartalmazza.
** Az anyóka című novellát.
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minden tekintetben rendelkezésre áll s ha netán valamely kedves rokon számára kívánná;
még egy második példány felett is rendelkezhetik. — Boldog ünneplést! " *
Őszinte barátsággal
Kiss
6.
„KÉPES VILÁG"
SZERKESZTŐSÉGE
Pest, január 19. 1872
Szeretett barátom!
Mindenekelőtt fogadja legőszintébb szerencsekivánatomat azon irigylendő állapothoz, mely
nek profan czíme: vőlegénység. Azután peniglen menjen el,kedves menyasszonyához és tol
mácsolja előtte szerkesztőségünk hódolatát s meglévén ez, vegye szivére ha nem is szerény,
de annál forróbb kívánságunkat, melyet sietünk
rövid szavakban ilyenkép formulázni:
Kedves barátom, Mihály! A „Figyelő" 13 utolsó száma oly pogányul feldicsér i lapomat
helyezvén az a „Magyarorsz. és a Nv." fölé, hogy e jó véleményt minden erőmmel ij-izoln
kell törekednem. Ha a Sollogub-féle beszély elejét a hét folytán megkezdhetném, az 14
elsőnél
sokkal érdekesebb harmadik
füzetét adhatnék. Lesz16Ágaitól egy kis rajz, Csengéinek igen
15
szép verse, Bodenstedt víg költői
beszélye Prémtől Az anyóka Sollogubtól, Képmagyará
zások tőlem. Novella Lankától.17 — Ha készen van egy-két számra való szöveg, egyelőre már
megindulhatna. Hétről hétre Ön megküldené a folytatást.— Szeretett barátom, e propositiót
csak úgy fogadja el, ha terhére nem vagyok vele. Rendelkezem nagy halmaz eredeti s fordí
tott novella fölött; de az „Anyóká"-ra magam is kíváncsi vagyok.—Szives jóindulatát irán
tam, valamint a lapomra igen hízelgő kitüntetést igyekezni fogom kiérdemelni. A lakoda
mi meghívást elvárom — és ha lehet — ha egészségi állapotom engedni fogja — Bolond Istók
gyanánt be is kukkanok önhöz. Kedves sorait pár nap alatt mindenesetre elvárom. A lapot
addig nem fogják tördelni. Ismétlem, ha készen nincs az eleje, akkor nem is sietős.
Meleg kézszorítással vagyok
lekötelezett barátja
.**
Kiss József
7.
DEUTSCH'SCHE BUCHDRUCKEREI- VERLAGS-ACTIEN-GESELLSCHAFT
PEST, JOSEPHSPLATZ NR. 6.
Pest, Marcz 29. 1872
Tisztelt barátom!
Mintegy három hét. óta oly fejfájásban szenvedek, leszámítva egyéb nyavalyáimat, hogy a
somnambulismushoz hasonló állapotban írom azt a keveset, mit múlhatatlanul megírnom
kell. Ez az álomlátási, (vagy mi a kőnek nevezzem!) abnormis állapot azt súgja ugyan nekem,
hogy a Sollogub befejező része már útban van, mindazonáltal nincs nyugalmam, nincs türel
mem, míg biztos révbe nem jutottunk és ön a kényszer munka alól, melyet bizonynyal már
megunhatott, fel leszen mentve — én pedig az egészet kinyomva láthatom.
Szerénynek mint látja kissé követelő, követelőnek pedig elég szerény vagyok. Bocsás
son meg! de a situatio, a körülmények! Utolsó két füzetem isten kegyelméből össze lett tákolva
valahogy— ha egészségemben
fordulat nem áll be, nem tudom, hová leszek! — Hogy ki volt
oly figyelme« a Reformnál,18 azt nem tudom. De a többi lapok még figyelmesebbek voltak
és rendre átvették. Majd annak idején a Képes Világ is megteszi a magáét.
Kedves barátom, boldog ünneplést kívánok és ölelem Önt
Kiss
"Szana Tamás szerkesztésében és Aigner Lajos kiadásában 1871—1876 között megjelent irodalmi
és művészeti folyóirat.
"Csengey
Gusztáv (1842-1925) a költő és prózaíró.
1S
Friedrich Martin von Bodenstedt (1819 —1892) német költő és prózaíró.
11
Prém József (1850-1910) irodalom- és műtérténész, író és műfordító. Több színműve akadémiai
pályadíjat
nyert.
17
Lauka Gusztáv (1818-1902) író és szerkesztő.
18
Rákosi Jenő szerkesztette politikai napilap (1869-1875), amely hét évi fennállása után a Pesti
Naplóba olvadt.

492

KÉPES VILÁG
szerkesztősége.
Bálvány-utcza 1. sz.

Pest, Oktober 14 1872
Tekintetes Fincziczky Mihály Űrnak
Ungvárott.

Kedves barátom!
Mély hallgatásából, miután a szent házasság csendes révébe szállt, azt kell következ
tetnem, hogy Ön boldog ember. S ha én vakmerően felverem házatüze zavartalan csendjét,
s eszébe juttatom Önnek az irodalmat— bocsásson meg nekem angyaljóságú kedves felesége.
Isten látja lelkemet, barátaimra soha sem volt annyira szükségem, mint épen most. Édes
Miskám! Én az idén elmulasztottam Gleichenbergbe menni és most bekövetkezett az, a mitől
rettegtem: vért köpök. Még egy kísérletet teszek és anyagi eszközeim végső megerőltetésével
Olaszországba megyek és ott töltöm a telet. Ez eszmét egy hirtelen roham érleltette meg
bennem. Tegnap még egy kedves barna leánykáról álmodoztam, ki félig-meddig annyi már
mint menyasszonyom. Ma ez az álom is szétfoszlott, ennek is vége! —
^Elutazásom még bizonytalan, valamint az is, hogy hova megyek. Sok barátaimtól
függ. Ön tudja, hogy évenként az új évfolyam első két számát két hónappal elébb szoktuk
kibocsátani. Ha az új próba-füzetet, mely rendesen szép is szokott lenni, november l-ig el
készíthetem, november 2-án már útban leszek. Édes Miskám! Segítsen Ön beteg, ifjúkori
barátjának e füzet kiállításában, küldjön egy kis muszka fordítást, egy rövidke, bármily rö
vidke novellettet. A próbafüzeteimmel a sajtó rendesen foglalkozni szokott, hadd melegítsék
fel kissé az ön nevét is, úgy is régen hallgat róla a krónika! —
Üdvözlöm kedves nejét és kérve kérem, hogy unszolja Önt, kérésem teljesítésére.
A nőknek részvevő meleg szivök van! Ne várasson Ön kedves Miskám a feleletre, mert az
én időm már vajmi rövid. Isten áldja meg!
Barátja
Kiss József
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